‘Ik zag verschillende reacties van mijn klasgenoten. Er
kwamen allemaal goede argumenten bij me op en die hebben
me aan het denken gezet. Dit was echt een hele mooie,
grappige en herkenbare voorstelling. Echt heel goed.‘
Leerling VO van Zwolle

De voorstelling

‘Wat zou je doen als je beste vriend homo is?’, dat is de kernvraag van de
voorstelling Lokaal G1.25. Een dynamisch, luchtige, ontroerende en herkenbare
voorstelling voor leerlingen. De voorstelling gaat over vriendschap en
homoseksualiteit en speelt zich af tussen vier leerlingen in een klaslokaal.
Een educatieve interactieve voorstelling voor leerlingen bovenbouw VO,
alle niveaus.

Duur en vorm van de voorstelling

De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten, waarvan 45 minuten voorstelling en 45 minuten
interactief werken met de leerlingen.

Interactief gedeelte

Het interactieve deel vindt direct aansluitend op de voorstelling plaats onder begeleiding van een
publieksbegeleider. Tijdens dit gedeelte vragen de acteurs de leerlingen hoe zij zelf zouden reageren als zij in dezelfde situatie zouden staan. De acteurs spelen deze reacties uit en laten daarmee
zien wat het effect is. De methodiek van AanZ is gericht op verbeelding, inleving, participatie,
ontmoeting en dialoog. Samen met de leerlingen wordt op een luchtige en positieve wijze dieper
ingegaan op de thema’s vriendschap, vooroordelen, pesten, scheldgedrag en veiligheid op school.
Bij Theater AanZ spelen acteurs die ook in het dagelijks leven een afspiegeling zijn van onze seksuele, culturele en religieuze samenleving. Deze diversiteit wordt ook ingezet, tijdens het laatste deel
van het interactieve gedeelte, in de vorm van een nagesprek met de acteurs.
De voorstelling en het interactieve gedeelte hebben als doel de kennis over, het begrip voor en de
acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten.

Publieksgroep

Voor leerlingen van de bovenbouw van het VO, in overleg is Lokaal G1.25 ook te boeken voor tweedejaars leerlingen. Deze voorstelling is geschikt voor VMBO t/m Gymnasium. Per voorstelling is er
ruimte voor maximaal 75 personen. Tijdens de voorstelling is de aanwezigheid van minstens twee
mentoren of leerkrachten een vereiste. Lokaal G1.25 speelt door het hele land.

Locatie-eisen

Bij voorkeur in een groot klaslokaal of dramalokaal, zonder geluidsoverlast van derden (geen
gymzaal). De speelruimte bedraagt minimaal een breedte van 6 meter en een lengte van 6 meter
(vlakke vloer voorstelling). Bij voorkeur een verhoogde publieksopstelling middels banken, stoelen
en tafels. Acteurs maken gebruik van zes lestafeltjes en zes stoelen van de school. Opdrachtgever
zorgt voor een kleedkamer voor de acteurs.

Prijs (incl. lesbrieven)

1e voorstelling € 1175,2e voorstelling (op dezelfde dag) € 775,Bovengenoemde bedragen zijn exclusief €100 reiskosten en 6% BTW.
Maximaal twee voorstellingen op één dag. Vaste speeldagen zijn maandag en dinsdag. Theater
AanZ is Cultuurkaart-acceptant.

Contact

Meer info voor de voorstellingen van AanZ en/of boekingen
mail dan naar boekingen@theater-aanz.nl of bel 024-6635370.
Volg ons ook via facebook.com/theateraanz of bezoek onze website

